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Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. 

 

 Dne 5. 3. 2021 byla doručena na SPÚ Praha, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Vaše žádost o 

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.. 

 

K bodů uvedených ve Vaší výše uvedené žádosti sdělujeme následující sdělení: 

 

1. Sdělení, zda byly v minulosti Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj v průběhu 

soudního řízení převedeny do vlastnictví 3. osoby (nikoliv účastníka řízení) pozemky ve vlastnictví ČR (se 

kterými je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit) dotčené vykonatelným předběžným opatřením 

zakazujícím Státnímu pozemkovému úřadu jakkoliv nakládat s těmito pozemky?  

 

Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj nebyly převedeny žádné pozemky u 
kterých bylo v katastru nemovitostí zapsáno omezení předběžného opatření zakazující Státnímu 
pozemkovému úřadu jakkoliv nakládat s těmito pozemky. 
 
 

2. V případě kladné odpovědi na předchozí otázku žádám o sdělení počtu těchto pozemků a specifikaci 
těchto pozemků sdělením parcelního čísla a katastrálního území.  

 

Odpověď v bodě 1. 
 
 

3. Sdělení, zda nájemní smlouvy uzavírané Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj, jejichž 
předmětem je nájem pozemků ve vlastnictví ČR (se kterými je Státní pozemkový úřad příslušný 
hospodařit), běžně obsahují ujednání o předkupním právu nájemce ve smyslu § 2140 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů?  

 

Nájemní smlouvy uzavírané Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj, jejichž 
předmětem je nájem pozemků ve vlastnictví ČR (se kterými je Státní pozemkový úřad příslušný 
hospodařit) neobsahují ujednání o předkupním právu nájemce ve smyslu § 2140 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 

 

Purkyt a Co, advokátní a mediační kancelář 

JUDr. Martin Purkyt, advokát 

náměstí 14.října 496/13 

150 00 Praha 5 
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4. Sdělení, kolik nájemních smluv uzavřených Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj 
obsahuje ujednání o předkupním právu nájemce ve smyslu § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů?  

 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj neuzavřel žádnou nájemní smlouvu, která 
obsahuje ujednání o předkupním právu nájemce ve smyslu § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Lázňovský 

ředitel 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

 

 


